oBEC Rybná nad Zdobnicí
obecně záv azná vyh láška
č.412012

o stanovení systému shromaždbváni, sběřu' přepravy, třídění, využiváni
odstraňováni komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na územi
obce Rybná nad zdobnicí

a

Zastupitelstvo obce Rybná nad Zdobnicí se na svém zasedání dne 4' 12' 2012 usnesením
č- 10 usnes|o Vydat na základě s 17 odst' 2 zákona č.18512001 sb', o odpadech a o změně
některých dalšíchzákonů, Ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen
o odpadech")' a
'zákon
V sou|adu s s 10 pism' d) a s 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128l2ooo sb'' o obcích (obecní
zřizení)' ýe znění pozdějšich předpisů, (dále jen
o obcich")' tuto obecně závaznou
'/ákon
VyhláškuI

čl. 1

Úvodni ustanoveni

Tato obecně závazná vyh|áška (dále jen
stanovuje systém shromažd'ování'
'vyhláška'')
sběru, přepravy' třidění, vyuŽíváni a odstraňování
komunálnich odpadů vznikajících na
územíobce Rybná nad zdobnicí' včetně nakládáníse stavebnim odpadem])'

čl.2

Třídění komunálniho odpadu

1)

Komunální odpad se třidi na:

a)
b)

tříděný odpad, kterým je papír' nápojové kartony, sklo' plast, včetně PET lahVí'
objemný odpad,
nebezpečnésložky komunálního odpadu'
bioodpad
směsný odpad'

c)

d)
e)

2)

směsný odpad

je zbylý

odst''l písm. a)' b)' c)'

komunální odpad

d)'

po

stanoveném Vytřídění dle

čt. s
shromažd'ování třiděného odpadu

1)
2)

Tříděný odpad je shromažd'ován do zvláštních sběrných nádob.
Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny
u zŠa M]Ščp.60
u prodejny smišeného zboži čp' 151

-

)

vyhlásku e'3 8 t /2o0 t sb.. kt€rou s€ stanoví Katalog odpadů, Seznam neb€zpečných odpadů a seznamy
odpadů a států pro účelyvývozu. dovozu a tranzitu odpadů a postup přj udělování souhlasu k vyvozu'
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
1

_
3)
a)
b)

c)

d)
e)

u kostela (zadnivchod)
u obecní pětibytovky čp' 49

Trnčákůčp. 135
u KoŽeluhů čp.43
u Holendů čp' 136
u Bžoňkůčp. 153 (osada Dvorek)
u

zvláštnísběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
papír' barva modrá
sklo bilé' barva bílá
sklo barevné' barua zelená'
p|asty' PET lahve' barva žlutá
drobný elektroodpad' barva červená

čl. l
sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů'?) je zajišťován dvakrát ročně jejich
odebíráním na předem Vyh|ášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních
sběrných nádob k tomuto sběru určených' Jde např o léky' baterie' zbytky barev'
televizory' lednice' zářivky, akumu|átory' těkavé |átky, oleje a jiné' lnformace o sběru
jsou zveřejňovány na výlepových plochách a V místnímrozhlase'

čt. s
Sběr a svoz objemného odpadu

1)

objemný odpad je takový odpad, kteÚ Vzhledem ke svým rozměrŮm nemůŽe být

2)

sběr a svoz objemného odpadu je zajišt'ován dvakrát ročně jeho odebíráním na

umístěn do sběrných nádob (např' koberce' matrace' nábytek).

předem Vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob
k tomuto účeluurčených' lnformace o sběru jsou zveřejňovány na Výlepových plochách
a V místnímrozhlase'

čl.6

shromažďováni směsného odpadu

1)
a)
b)

Směsný odpad se shromažd'uje do sběrných nádob' Pro úóely této Vyhlášky sběrnými
nádobamijsouI
typizované sběrné nádoby např. popelnice' kontejnery' igelitové pytle určenéke
shromažd'ování směsného komunálního odpadu,
odpadkové koše, které jsou umístěny na Veřejných prostranstvích V obci, sloužícÍpro
odkládání drobného směsného komunáIního odpadu'

'?)Vyh]áška č'38'l/2oo1 sb'' kteíou se slanovi Kata]og odpadů' seznam nebezpečných odpadů a seznamy
odpadů a stálú pro účelyvýVozu, dovozu a tÍanzilu odpádů a postup při udělováni souhLasu k Vývozu, dovozu a
tíanzitu odpadů (Katalog odpadů)

2)

stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelemodstranění směsného odpadu opráVněnou osobou. stanoviště
sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro Více užiVatelú.

čl.7

shlomažd'ováni bioodpadu
1)

Bioodpad se shromažd'uje do sběrných nádob' Pro účelytéto Vyhlášky sběrnými
nádobamijsou typizované sběrné nádoby _ popelnice hnědé barvy.

2)

stanoviště sběrných nádob je misto, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelemodstranění bioodpadu opráVněnoU osobou' stanoviště sběrných
nádob jsou individuální nebo společná pro Více uživatelů.
čt. a
Nakládáni se stavebnÍm odpadém

1)

Stavebni odpad
komunálním'

je stavební a demolični odpad' stavební odpad není odpadem

2)

stavební odpad lze pouŽít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

3)

Pro odloženístavebního odpadu je možnéobjednat kontejner u svozové firmy Ekola
ceské Libchavy s'r.o.'

čLq

závěIečná ustanovení
1)

Nabytim účinnostitétoVyhlášky se zrušuje obecně záVazná Vyhláška obce Rybná nad
zdobnicí č' 1/2007 o stanoveni systému shÍomaŽd'ování' sběru' přepravy' třídění,
využíVáníaodstraňování komunálních odpadů Vznikajícíchna katastrálním Územi'

2)

Tato Vyhláška nabývá Účinnostidnem 1' 1' 2013

1,

uí

úarie vatastovJ
starostka

JarošlaV Matějka
místostarosta

sejmuto z úřednídesky obecního úřadudne:
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Vyvěšeno na úřednídesce obecního úřadu dne:
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